18 juni 2013 , pag. 40

Boomstra in wiel Georgiev in zinderende damfinale
Rob Clerc: Roel speelt
zeer goed. Dat is het belangrijkste
3

Door Bert Dollekamp
Ufa Wie de scenario’s voor de ontknoping van het WK dammen op
een rij zet, kan maar tot één conclusie komen: er valt geen zinnig
woord over te zeggen. Terwijl het
kwik boven de 30 graden stijgt, verdringen zich zeven grootmeesters
om de beste uitgangspositie voor
de fotofinish, waarop het morgen
ongetwijfeld gaat uitdraaien.
Aan kop nog steeds titelverdediger Alexander Georgiev, op de voet
gevolgd door Emmenaar Roel
Boomstra en de verrassend preste-

rende Oekraïner Youri Anikeev.
Van de vier achtervolgers blijven
vooral oud-kampioen Alexei Tsjizjov en de Afrikaanse smaakmakers
Jean Marc Ndjofang en Joël Atse levensgevaarlijk, omdat ze vanwege
eerder verlies nu aan een desparate
winstpartij genoeg hebben om de
leiding over te nemen.
Boomstra speelde gisteren tegen
de vierde runner-up Alexander
Getmanski (35), het eeuwige Russische talent, dat eind vorige eeuw
tweemaal jeugdwereldkampioen
en Russisch kampioen werd, maar
nog steeds wacht op zijn definitieve doorbraak. In een subtiel tactisch steekspel koos de Emmenaar
de lastige rol van omsingelaar,
waarbij hij wel voortdurend con-

trole hield over zijn stelling. Beleefd bood hij Getmanski een
schijfje ter consumptie aan, maar
de Rus sloeg het door een verborgen damcombinatie zwaar vergiftigde hapje al even beleefd af en
wikkelde wijselijk af naar remise.
Boomstra trekt zich volgens
bondscoach Rob Clerc weinig aan
van de onrust in het peloton. "Roel
speelt zeer goed. Dat is het belangrijkste."
UITSLAGEN:
WK dammen, finale 9de ronde: Georgiev (Rus)Ndjofang (Kam) 1-1, Getmanski (Rus)-Boomstra
(Ned) 1-1, Anikeev(Oek)-Ano (Ivo) 2-0, Schwarzman (Rus)-Buzinskij (Lit) 1-1, Ivanov (Oek)-Atse (Ivo)
1-1, Dul (Mong)-Tsjizjov 0-2.
Stand: 1.Georgiev 9-11 (+2), 2. Boomstra 9-11 (+1),
3. Anikeev 9-11, 4. Ndjofang, Atse, Tsjizjov, Getmanski 9-10, 8. Ano, Schwarzman, Buzinskij 9-8,
11.Ivanov 9-7, 12. Dul 9-4.

¬ Veel belangstelling voor de uitleg van Roel Boomstra na een van
zijn winstpartijen. Foto: Oscar Lognon

